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Evangelisch-Lutherse Gemeente, Woerden, 19e na Trinitatis, 18 oktober 2020, kleur: groen 

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek, organist: Jeroen de Haan, ambtsdrager: Joke Compagner, lector: 

Niels Lucas Luijckx, m.m.v. Karin Timmerman en Joke Slager 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: eerste deel uit Concerto in G-Dur, BWV 592 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 78: 1 en 2 omlijst door de antifoon: ‘Ik ben het heil van mijn volk. Als zij tot Mij 

roepen, zal Ik hen verhoren’ (Psalm 35, 3b en Psalm 34, 18a).  

(tijdens het zingen wordt het licht aangedragen)  

Gelofte, Votum  

v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

a. Amen.  

Bemoediging, Adjutorium  

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

Schuldbelijdenis, Confiteor  

v. (belijdenis van schuld en bede om vergeving) … zo bidden wij: 

a. Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot het eeuwige leven.  

v. Amen.  

(wij gaan zitten)  

KYRIE - Heer – roep om ontferming 

GLORIA IN EXCELSIS - Ere zij God in den hoge 

Groet, Salutatio  

De Heer zij met u 

en met uw geest.  

Zondagsgebed, Collecta  

v. (gebed voor de zondag)  … door Jezus Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

(eventueel: aandacht voor de kinderen en/of korte inleiding op de lezingen)  

Eerste lezing: Ezra 3, 10-13; Ezra 4, 4-7, 23-25; Ezra 5, 1-2 

Gradualepsalm: Lied 107: 1 en 3  

Epistellezing: Efeziërs 4, 22-32  

Zondagslied: Lied 863: 1 en 6  
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Evangelielezing  

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los’ (Psalm 138, 8b).  

  

v. Matteüs 9, 1-8 

v. Lof zij U, Christus 

a. in eeuwigheid, amen.  

* wij gaan zitten  

Prediking  

Preeklied: Lied 756: 1, 2, 5 en 6 

Alwin Oerlemans vertelt over Schuldhulpmaatje Woerden  

Mededelingen 

Gebed over de gaven  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. (voorbeden) … zo bidden wij:  

a. Heer, bewaar ons in uw dienst.   

Stil gebed en Onze Vader (gesproken)  

Slotlied: Lied 967: 5 en 6  

Zegen, beantwoord met gesproken amen.  

Naspel, Postludium: Nun bitten wir den heiligen Geist, BuxWV 209 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Lied 671 :1 ‘Nu bidden wij de Heilige Geest, om een recht geloof het allermeest, dat Hij ons verblijde en 
ons bevrijde en aan 't einde ons naar huis geleide. Kyrieleis.’ 
 

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in. Voorganger, 

ambtsdrager(s) en lector gaan achter het licht aan, richting uitgang. We bewaren de stilte tot na het orgelspel.) 

 


